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PANEVĖŽIO RAJONO  ŠVIETIMO CENTRO 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ  

ORGANIZAVIMO BEI VEDIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio rajono  švietimo centro (toliau – Švietimo centras), kaip Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituotos institucijos, vykdančios mokytojų, 

švietimo pagalbą teikiančių bei kitų sričių suaugusiųjų specialistų kvalifikacijos tobulinimą, 

renginių organizavimo bei vedimo   tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja  

kvalifikacijos tobulinimo renginių (toliau – Renginių)  organizavimą, vedimą bei kvalifikaciją 

pagrindžiančių dokumentų išdavimą. 

2. Galimos kvalifikacijos tobulinimo formos:  

Atviros pamokos ir jų aptarimas - interaktyvi veikla, kurios metu mokytojai stebi, o 

vėliau aptaria matytą praktikų  pedagoginę ugdomąją veiklą.  

Edukacinė išvyka – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa.         

Konferencija – teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6  

akademines valandas ir vykdomas pagal programą. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys (toliau – Renginys) – interaktyvi veikla pagal 

patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą. 

Kursai – Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo 

renginys pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą.  

Mišrus mokymasis – veikla, kuri apima užduotis auditorijoje ir mokymąsi elektroninėje 

erdvėje. 

Nuotoliniai mokymai – tai mokymo(si) forma, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško 

kontakto su dėstytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra užtikrinamas informacinių 

komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis. 

Paroda – renginys, kurio metu eksponuojama edukacinė patirtis.  

Paskaita – naują informaciją klausytojams teikiantis metodas. Mažiausia paskaitos 

trukmė -1 akademinė valanda. 

Profesinė patirtis – padagogo praktiko edukacinės patirties sklaida.  

Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal 

kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios trukmė ne trumpesnė nei 18 akademinių valandų ir 

kurios metu yra siekiama tobulinti turimas kompetencijas ar įgyti naujų.  

Stažuotė – veikla, vykdoma pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria 

siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinės patirties. 

Konsultacija – Švietimo centro, specialisto, konsultanto ar lektoriaus patarimai, 

informacijos teikimas konsultuojamiesiems. Konsultacijos registruojamos žurnale (1 priedas ). 

Forumas – svarbus, plataus masto pasitarimas, kurio metu  keičiamasi nuomone, 

diskutuojama įvairiais  švietimui aktualiais klausimais. 

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – dokumentas, 

patvirtinatis kvalifikacijos tubulinimo programos vykdymą. 
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II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3. Švietimo centre organizuojami Renginiai mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems bei kitų 

sričių suaugusiems specialistams. 

4. Renginiai organizuojami atsižvelgiant į: 

4.1. švietimo bendruomenės išreikštą poreikį; 

4.2. tikslinių grupių užsakymus; 

4.3. švietimo politikos prioritetus. 

5. Švietimo įstaigų vadovai, aptarę kvalifikacijos tobulinimo poreikį mokyklos bendruomenėje, 

dalykinių metodinių būrelių pirmininkai, kiti asmenys, atstovaujantys suinteresuotą grupę, 

pateikia Švietimo centrui pageidavimus ir siūlymus apie pageidaujamus Renginius. Tokiu 

atveju jie gali nurodyti (raštu arba žodžiu) dominančią temą, pageidaujamą lektorių, instituciją, 

kuri kompetentinga pateiktos temos nagrinėjimu ir pristatymu.  

6. Atskira tikslinė grupė arba kito rajono švietimo institucija Švietimo centro vykdomus 

Renginius užsako parašydami prašymą arba žodžiu.  

7. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami pagal mėnesio veiklos planą, kuris 

skelbiamas Švietimo centro interneto svetainėje www.prsc.lt, platinamas švietimo įstaigoms el. 

paštu. Apie neeilinius (plane nenumatytus) Renginius įstaigos informuojamos elektroniu paštu 

arba atskiru raštu. Tokiu pat būdu teikiama informacija apie planų pasikeitimus. 

8. Mėnesio veiklos planas tvirtinamas Švietimo centro direktoriaus įsakymu.  

9. Renginio dalyviai registruojami į nustatytos formos dalyvių registracijos lapą (2 priedas).  

10. Renginio metu  renkamas dalyvio mokestis, kurį gali sudaryti lektoriaus paslauga,  

maitinimas, kavos pertraukos organizavimas, dalijimo medžiagos paruošimas, kopijavimas, 

transporto išlaidos, edukacinių programų mokestis ir kt. Šie pinigai pagal Švietimo centro 

poreikius naudojamas taip: 

10.1. apmokėti už lektoriaus darbą, maitinimo, kelionės, nakvynės išlaidas;  

10.2. Švietimo centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui; 

10.3. renginių organizavimo išlaidoms: 

10.3.1. pažymėjimams; 

10.3.2. konferencijų organizavimui; 

10.3.3. kanceliarinėms prekėms ir metodinėms priemonėms įsigyti, dalijimo medžiagos 

parengimui ir kt.; 

10.3.4. kavos pertraukoms (kava, arbata, cukrus, saldainiai, šokoladas, saldainių dėžutės, 

riešutai, mineralinis vanduo, sausainiai ir kt.) ir kavos pertraukoms reikalingiems indams bei 

įrangai. Kavos pertraukoms skiriama 0,4 eurocentai dalyviui (jei kitaip nepageidauja klientas); 

10.3.5. renginių dalyvių maitinimo paslaugoms; 

10.3.6. įrangai ar kitoms prekėms, kurios reikalingos kvalifikacijos tobulinimo renginių 

įvykdymui; 

10.3.7. transportui; 

10.4. metodinių leidinių leidybai; 

10.5. Švietimo centro veiklų viešinimui, reprezentacinėms išlaidoms; 

10.6. Švietimo centro pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui. 

11. Jei klientai už paslaugą moka grynais pinigais: 

11.1. asmuo, atsakingas už Renginio organizavimą, surenka pinigus ir perduoda Švietimo 

centro metodininkui, kuris įneša juosį banką, į Švietimo centro spec. lėšų sąskaitą vieną kartą 

per mėnesį, esant pinigų sumai didesnei nei 100 Eur, du kartus per mėnesį. 
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11.2. surinkus pinigus (už pažymėjimą ar pažymėjimą ir organizacines išlaidas), yra išrašomas 

vienas pinigų priėmimo kvitas. Renkant dalyvio mokestį – kiekvienas dalyvis gauna atskirą 

pinigų priėmimo kvitą.  

12. Renginių dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimą pagrindžiantys  dokumentai pagal 

Švietimo centro direktoriaus patvirtintą tvarką. 

13. Norint dalyvauti Renginiuose, dalyviai turi registruotis Švietimo centro interneto svetainėje 

iki veiklos plane nurodytos datos. Jei dalyvis neužsiregistruoja sistemoje, esant laisvų vietų 

Renginyje, gali registruotis Renginio dieną, įrašydamas reikalingigus duomenis ranka.  

14. Po Renginio Švietimo centro metodininkas, ataskingas už Renginio įvertinimą, nuotoliniu 

būdu apklausia dalyvius pagal klausimyną (3 priedas). 

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS 

AUTORIAUS/ORGANIZATORIAUS/LEKTORIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

15. Programos autorius/organizatorius/lektorius turi teisę: 

15.1. į akademinę laisvę, laisvą idėjų ir pažiūrų reiškimą, nesukeliant konfliktinių situacijų; 

15.2. Pasirinkti darbo būdus, formas ir metodus; 

15.3. prireikus kreiptis informacinės, konsultacinės, metodinės ir kitos pagalbos į kitas 

institucijas; 

15.4. Renginio vykdymui suteikiamos patalpos, reikalinga organizacinė technika; 

15.5. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

15.6. gauti objektyvų savo renginio vertinimą; 

15.7. naudotis kitomis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis 

teisėmis. 

16. Programos autorius/organizatorius/lektorius privalo: 

16.1. užtikriti kokybišką kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimą, jos kokybę, 

kvalifikuotai pateikti mokomąją medžiagą; 

16.2. pedagoginiams darbuotojams skirtiems Renginiams, kurių trukmė yra mažesnė kaip 18 

akademinių valandų, parengti  nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo programą (4 

priedas); 

16.3. pedagoginiams darbuotojams skirtiems Renginiams, kurių trukmė yra didesnė kaip 18 

akademinių valandų, parengti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatytą programos formą; 

16.4. nepedagoginiams darbuotojams skirtiems Renginiams parengti nustatytos formos 

kvalifikacijos tobulinimo programą (4 priedas) 

16.3. Renginio dieną pateikti užpildytą Kvalifikacijos tobulinimo renginio žiniaraštį (5 

priedas). Renginiams, kurių trukmė trumpesnė nei 6 akademinės valandos, Renginio programa 

nerengiama. 

16.4. laikytis darbą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, 

darbų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos norminių aktų bei kitų darbuotojo veiklą 

reglamentuojančių teisės norminių aktų ir vidaus organizacinių bei tvarkomųjų dokumentų 

reikalavimų. 

17. Jei dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių Renginys negali įvykti, lektorius ar Renginio 

vadovas privalo informuoti Švietimo centro direktorių ir Renginio dalyvius ne vėliau kaip prieš 

tris dienas iki numatytos renginio datos. 
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IV. PATIRTIES SKLAIDA 

18. Švietimo centre sudaromos sąlygos suaugusiesiems keistis darbo patirtimi. 

19. Švietimo centras organizuoja darbo patirties keitimąsi įvairiomis formomis: seminarai, 

atviros pamokos, konferencijos, diskusijos, parodos, leidiniai, konkursai, projektai ir kt. 

 

V. PATALPŲ NAUDOJIMAS 

 

20. Švietimo centro patalpos (salė, posėdžių salė) naudojamos: 

20.1. Švietimo centro renginiams organizuoti; 

20.2. Panevėžio rajono įstaigų, kurių savininkas yra Panevėžio rajono savivaldybė, 

švietiejiškiems renginiams organizuoti. Prašančioji įstaiga žodžiu suderina renginio datą su 

Švietimo centro darbuotojais, pasibaigus renginiui su Švietimo centro darbuotoju apžiūri 

patalpas. 

 

VI. PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

21. Pažymėjimas (6 priedas) išduodamas asmeniui: 

21.1 kuris įvykdo visą Renginio programą, sumoka už kvalifikacijos tobulinimo programą 

(jeigu ji mokama) bei kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo mokestį, patvirtintą Panevėžio 

rajono savivaldybės tarybos; 

21.2. kuris išklausė ne visą renginio valandų skaičių (pažymėjime nurodomas išklausytų 

valandų skaičius), jei programa finansuojama kitų fondų ar kitomis lėšomis ir leidžia fondo 

nustatytos sąlygos. 

22. Jei pagal kvalifikacijos tobulinimo programą Renginys trunka kelias dienas, pažymėjimas 

išduodamas dalyviams, dalyvavusiems visoje kvalifikacijos tobulinimo programoje ir 

atlikusiems programoje numatytas savarankiškas užduotis. Dalyviai, dalyvavę ne visoje 

kvalifikacijos tobulinimo programoje ar neatlikę reikalingų užduočių kompetencijai įrodyti, 

gauna pažymą, kurioje nurodoma, kokią programos dalį dalyvis įvykdė. 

23. Pažyma išuodama asmeniui: 

23.1. dalyvavusiam Renginyje trumpesniam nei 6 akademinės valandos; 

23.2. dalyvavusiam paskaitoje, už atviros pamokos/veiklos vedimą, parodos organizavimą bei 

kūrybinių/metodinių darbų parengimą, pranešimų parengimą bei skaitymą ir pan.; 

23.3. rengusiam Renginio programą ar jos dalį; 

23.4. vedusiam Renginį ar jo dalį. 

24. Pametusiam ar kitaip praradausiam pažymėjimą  ir sumokėjusiam Panevėžio rajono 

savivaldybės patvirtintą mokestį išduodamas dublikatas. 

25. Pažymėjimų išdavimo numeriai įrašomi Renginio dalyvių sąraše, pažymėjimai 

registruojami Pažymėjimų duomenų bazėje. 

26. Pažymos registruojamos Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos pažymų registre. 

27. Už Pažymėjimų ir pažymų išdavimą, registraciją atsakingi pedagoginiai Švietimo centro 

darbuotojai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Renginių programas, laiką ir lektorius suderina Švietimo centro darbuotojas, atsakingas už 

konkretaus Renginio organizavimą. 
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29. Švietimo centro darbuotojai Renginiuose dalyvauja nemokamai. 

 

_______________________ 

 


